
СТАНОВИЩЕ
от

доц. д-р Мария Енчева Петрова, член на научно жури,

съгласно Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“,

№ 382 / 8.06.2021 г.

за присъждане на образователната и научната степен „доктор” в област на

висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;

професионално направление 3.2. Психология;

докторска програма: Обща психология

докторант: Зиад Абу Хамад

тема на дисертационния труд: „Влияние на вида училище върху

формирането на социалната идентичност на учениците“

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Представям настоящето становище в качеството си на един от

научните ръководители на докторанта и на член на научното жури за

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Зиад Абу

Хамад.

Заявяването, формулирането и разработването на проблемите на

социалната идентичност е научно занимание с безспорна стойност,

особено за съвременната постмодерна ситуация. Търсенето на

основанията, проявленията, структурата на идентификацията е свързано с

несигурността и неопределеността на актуалната социална реалност и на

личността в нея. Затова откриването на фактори, насоки, взаимовлияния на

идентичностните конструкти би могло да допринесе за по-пълноценна

психосоциална адаптация както на личностите, така и на общностите.

Училището, като един от важните социализиращи фактори, оказва

своето същностно влияние върху формирането на самоопределението на



личността. Проучването на различните аспекти на това факторно

въздействие е значимо изследователско усилие не само за тяхното

установяване, но и за продуктивното им насочване за изграждане на

положителна личностна идентификация на децата.

За палестинското общество, тази изследователска област е особено

интересна и значима поради социалноисторическата и политическа

обремененост на общността, дължаща се на палестино-израелския

конфликт. Една от страните на този конфликт е изначално свързана с

колективните социални идентичности на двете общности.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Целта на дисертационния труд, заявена от докторант Зиад Абу Хамад,

която е и научно осъществена, е да се изследва самоидентификацията на

учениците в два различни типа училища. По-конкретно, целта е да

изследва разликите във формирането на идентичността на учениците в

училището Quaker, известно като Училището за Приятели в Рамала и

учениците в Държавно Училище в Рамала. Избраният научен подход е да

се анализират две училища, различни както по цялостната си идеология,

така и по конкретни учебни елементи. Още по-внушаващо уважение е

изследването, заради разкриването на спецификите на училище, базирано

на определено религиозно направление и възможностите на квакерството

за изграждане на идентичностния конструкт на личността. Всичко това,

докторантът осъществява чрез задълбочен и обхватен научен анализ.

Дисертационният труд на Зиад Абу Хамад е с обем от 198 страници и

се състои от въведение, три глави, дискусия и заключение, научно-

приложни приноси, три приложения (3 страници). Съдържанието на всяка

глава е разделено на отделни параграфи. Текстът съдържа 1 таблицa и 34

фигури. Списъкът на използваната литература включва 158 източника на

английски език и 9 на Иврит.



В структурно отношение е следван логичен и последователен модел

на излагане на подпроблемите. В първа глава аналитично е представена

същността на квакерството в социалноисторическа перспектива, като

имплицитно са разкрити психологическите и педагогическите страни на

явлението. Представена е палестинската социална идентичност като

общностната база за генезиса на идентичността на тийнейдъжърите.

Логично е включен проблема за спецификата на палестинската

образователна система в нейните исторически и съвременни измерения.

Втора глава представя научен анализ на феномена социална

идентичност, на психологическите специфики на развитието в

юношеството, както и на ролята на училището като фактор, влияещ върху

формирането на социалната идентичност на учениците. С това

теоретичната част на дисертацията придобива цялостност, завършеност и

обхватност.

Трета глава представя методологията на емпиричното изследване,

както и основните резултати и техния анализ. Отново прави впечатление

спазването на прецизен научен подход при осъществяването на

емпиричното проучване. Обобщени са препоръки към училищните власти,

които биха спомогнали да се изгради позитивна личностна идентичност на

учениците. Получените резултати са анализирани задълбочено, в техните

съществени детайли.

Научните и приложните приноси в дисертацията са прецизно

формулирани и са изведени от цялостния теоретичен и емпиричен

конструкт на дисертационния текст. Те са следните:

1. От теоретична гледна точка изследването допринася за по-

задълбоченото разбиране на същността на квакерството като

социалнопсихологически феномен, както и на неговите психологически и

педагогически аспекти на влияние.



2. Резултатите от емпиричното изследване запълват съществуващ дефицит

в изследванията на социалната идентичност на учениците в палестинската

общност.

3. Проведеното изследване доказва значимата роля на вида училище върху

формирането на социалната идентичност на учениците през периода на

юношеската възраст.

4. Предложен е модел на влияние на идеологическите и неидеологичните

фактори върху формирането на социалната идентичност на учениците.

Докторантът има три публикации по темата на дисертационния труд,

които отразяват съществени части на работата.

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

По същностните страни на основните тези и тяхното доказване в

дисертацията нямам критични бележки. Държа да отбележа, че докторант

Зиад Абу Хамад се отнасяше отговорно към отправените му от научните

ръководители критични бележки в хода на съвместната работа. В резултат

на това, текстът предложен за зачисляване беше основно преработен,

дообогатен и цялостно изграден като научен труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Представеният дисертационен труд на Зиад Абу Хамад има характер

на самостоятелно научно изследване. Дисертацията съдържа приноси

както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект. Въз основа на

изложеното по-горе, предлагам на уважаемите членове на Научното жури

да присъдят образователната и научна степен „доктор“ на Зиад Абу Хамад

по „Обща психология“ професионално направление 3.2. „Психология“.

18.06. 2021 г. доц. д-р Мария Енчева Петрова


